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 خاص باإلدارة

 
 

 رقم التسجٌل

   
 

 تارٌخ التسجٌل

 ٌوم   شهر سنة
 

 
 

 

  الجمهورية اللبنانية

 وزارة الشباب والرياضة

 المديرية العامة للشباب والرياضة
 مصلحة الديوان

 

رياضيةجمعية  رخيصطلب ت  

  يرجى قراءة اإلرشادات المرفقة قبل البدء بملء اإلستمارة
 (الريبضيت )الجمعيت صبحب العالقت 

معلومات عن صاحب 
 العالقة

ةاسم الجمعٌ
1 

 

البلدة
2 

 
المحافظة مركزها

3 
القضاء 

4 

 المدٌنة/البلدة 
5 

  
األلعاب التي ستمارس 

بالجمعية الرياضية
6 

 

  
 الهيئة التأسيسية الذين يتعهدون بصحة المعلومات الواردة في الطلب تحت المسؤولية المدنية والجزائية.أعضاء 

 التوقيع الشهرة إسم األب اإلسم الرقم

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

 

 )ال يقبل تسجيل الطلب ما لم تكن جميع المستندات األساسية التالية مرفقة(:المستندات المطلوبة  

  .ممهورة بتوقٌع أعضاء الهٌئة التؤسٌسٌة على جمٌع صفحاتها المعتمد لدى الوزارة ن النظام العامم ثالث نسخ  1

2  
لكل عضو وتارٌخ مٌالده ومهنته وعنوانه عضاء المإسسٌن تشتمل على االسم الثالثً موقعة عن جداول بؤسماء األ ثالث نسخ

 .لكترونً والعنوان البرٌدي د اإلبما فٌه الهاتف والفاكس والبرٌ

    فً 
 سنة شهر ٌوم  
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 .ٌئة التؤسٌسٌة وسجل عدلً لكل من اعضاء الهالهوٌة  ورة عنصأو  فرادي بٌان قٌد إ   3

4  
ضو الهٌئة التؤسٌسٌة الذي ٌمثل الجمعٌة تجاه سم عجمٌع األعضاء متضمنا  إبتوقٌع  ممهورا   جتماع الهٌئة التؤسٌسٌةمحضر إ
 والذي ٌكون مفوضا  بالتوقٌع على العقود والمراسالت الالزمة تمهٌدا  لتؤسٌس الجمعٌة.، الحكومة 

5  

ن ٌكونوا ات على أأن ٌكون للجمعٌة مقر لإلدارة وأن ٌكون لها ملعب أو قاعة أو مٌدان أو مسبح لممارسة األلعاب أو النشاط
 :مسندٌن إلى أحد الخٌارات التالٌة

 البلدٌة ال تقل مدته عن ثالث سنوات؛ أوسنوي مسجل فً عقد إٌجار - أ
         مصادق علٌه لدى كاتب  هٌئة التؤسٌسٌة للجمعٌةٌن البعقد اتفاق "اقرار بالتسامح" بٌن المالك أو من ٌحل مكانه و - ب

 ال تقل مدته عن ثالث سنوات؛ أو العدل على ان
          الستخدامه كمقر جمعٌة الهٌئة التاسٌسٌة لل و البلدٌة فً تصّرفتضعه االدارة العامة أو المإسسة العامة أمقر  - ج

 بموجب كتاب رسمً صادر وفق االصول.ومركز لممارسة النشاط الرٌاضً 

 نقابتً المهندسٌن. حدىإ )رسم هندسً( موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدنً منتسب إلىمقرخارطة لل  6

 و علم وخبر للمناطق غٌر الممسوحة.إفادة عقارٌة للمقر أ  7

8  
آت المخصصة لممارسة األلعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من خارطة للملعب أو القاعة أو المٌدان أو المسبح أو المنش

 مهندس معماري أو مدنً منتسب إلى إحدى نقابتً المهندسٌن . 

 عقارٌة للملعب أو القاعة أو المٌدان أو المسبح او المنشآت أو علم وخبر للمناطق غٌر الممسوحة . إفادة  9

10  
بعد صدور قرار الترخٌص خالل مهلة شهر على االكثر، مختوما  على نموذج الرسمً ختم نموذج البتزوٌد الوزارة ب تعهد

 .اعضاء الهٌئة التؤسٌسٌةالورقة الرسمٌة المعتمدة من الجمعٌة موقعة من جمٌع 
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 إرشادات طلب ترخيص جمعية رياضية

 .يمكن تعبئة هذه اإلستمارة بخط اليد أو الكترونياً ومن ثم طباعة نسخة عنها لتقديمها الى المرجع المختص

     

 غبيت النمىذج 

 

 يص نزأسيسانغبيخ يٍ هرا انًُىذج هي انحصىل عهى رسخ

  -ويقدو إنى وشازح انشجبة وانسيبضخ  جًعيخ زيبضيخ

 يصهحخ انديىاٌ. –انًديسيخ انعبيخ نهشجبة وانسيبضخ  

 

 كيفيت تعبئت اقسبم وحقىل اإلستمبرة 

 

 ( 6إلى  1ت )الجمعيت الريبضيت( )الحقىل صبحب العالق .1

 ثئسى انجًعيخ واألنعبة انسيبضيخ انزي هرِ انحقىل  رًأل      

 سزًبزسهب.      

 

 والمسؤوليت القبنىنيت لهيئت التأسيسيتأعضبء ا.  2

 يطهت إدخبل أسًبء أعضبء انهيئخ انزأسيسيخ ورىاقيعهى يع     

 رعهدهى ثصحخ انًعهىيبد انىازدح في انطهت رحذ طبئهخ      

 انًسؤونيخ انًدَيخ وانجصائيخ.    

 

 . المستنداث المطلىبت3

 خ في الئحخ ُيجت إزفبق انطهت ثجًيع انًسزُداد انًجي      

 "انًسزُداد انًطهىثخ" ورأكيد إزفبقهب يٍ خالل انُقس عهى        

 "Xانًسثع انفبزغ انزبثع نكم يسزُد أو وضع عاليخ "    

 يدويبً.     

 

 


